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Szanowni Państwo,
niniejszy list kierujemy do Państwa jako Rada Uniwersytetu, której kadencja kończy się w grudniu
2020 roku. Chcemy złożyć Państwu gratulacje z okazji wyboru, ale też życzyć bardzo owocnej i harmonijnej
pracy. Pragniemy również podzielić się wrażeniami z naszej pracy, co może być delikatną i niezobowiązującą
formą udzielenia kilku porad u początków Państwa aktywności.
Zaczniemy od tego, że było kilka obszarów, które szczególnie przyciągały naszą uwagę. Pierwszym
z nich było uzyskanie przez Uniwersytet Wrocławski statusu uczelni badawczej i związane z tym – choć nie
tylko – strategiczne zarządzanie Uczelnią. Jeśli wolno nam do czegokolwiek zachęcać, to właśnie te kwestie:
wsparcie rektora w podtrzymaniu statusu uczelni badawczej i realizacji przyjętej w 2020 roku strategii są
chyba najważniejszymi zadaniami Rady Uczelni. Fragmentem tego myślenia jest też sprawa bardzo bliska
JM Rektorowi, prof. P. Wiszewskiemu, a mianowicie intensywniejsze umiędzynarodowienie Uniwersytetu,
wprowadzenie go do dynamicznie funkcjonujących sieci najlepszych europejskich i światowych uczelni.
Drugim ważnym obszarem wydaje nam się być kultywowanie w jakimś sensie potrójnej tradycji
Uniwersytetu Wrocławskiego. Intelektualnej i materialnej. Zarówno nawiązującej do spuścizny lwowskiego
Uniwersytetu Jana Kazimierza, jak i do wielowiekowego Uniwersytetu Breslau/Wrocław. Istotny jest także
nasz nowy uniwersytecki początek, we Wrocławiu, w roku 1945.
Wśród spraw bieżących zajmowaliśmy się szczególnie mocno zarządzaniem finansowym, zarządzaniem mieniem i generalnie zwiększeniem sprawności zarządczej. W opinii Rady bardzo ważną kwestią jest
planowanie finansowe i inwestycyjne w wieloletniej perspektywie. Wydaje nam się, że ta dziedzina wymaga
jeszcze udoskonalenia, co nie jest w żadnym sensie krytyką stanu obecnego, a raczej wyrażeniem pewnej
ogólnej zasady zarządczej, zawsze i wszędzie obowiązującej.
Czwartym z obszarów, którym usiłowaliśmy się zająć, może nie wystarczająco intensywnie, nasza
kadencja była bowiem kadencją krótką, są tematy środowiskowe. Po pierwsze, pozostawanie w kontakcie
ze środowiskiem akademickim, po drugie zaś z innymi radami uczelni, przede wszystkim we Wrocławiu, ale
i w całym kraju.
Jeśli zaś chodzi o kwestie całkowicie bieżące, to wydaje nam się, to również bardzo ogólna zasada,
że najważniejsze jest możliwie wczesne przyjęcie planu pracy, wraz z personalnym przydzieleniem zadań.
Szanowni Państwo,
raz jeszcze gratulując i życząc powodzenia chcemy zadeklarować, że wszyscy z nas pozostają do Państwa
dyspozycji, gdyby trzeba było służyć radą lub pomocą.
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